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2017 fontos év volt az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi 
Ügynökség (EU-OSHA) és az Európai Unió (Unió) számára. A Római Szerződés 60. 
évfordulójának megünneplése évében Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság 
elnöke bejelentette a a szociális jogok európai pillérét. Az EU-OSHA üdvözli a pillért, 
amely az esélyegyenlőségre, az inkluzív növekedésre és a tisztességes 
munkakörülményekre összpontosít, ideértve a biztonságos, egészséges és jól 
kialakított munkahelyekhez való jogot. Az év során az Ügynökség számos fontos 
eseményt szervezett, köztük az Egészséges munkahelyeket minden életkorban! 
kampány csúcstalálkozóját. Az Európai Bizottsággal közösen szervezett, a mikro- és 
kisvállalkozások kockázatértékelési eszközeiről szóló konferencia is megrendezésre 
került, melynek célja az volt, hogy megvitassák az Ügynökség online interaktív 
kockázatértékelés (OiRA) projektjének fontosságát, és megosszák az OiRA-
eszközök végrehajtása során bevált gyakorlatokat. Az EU-OSHA bemutatta a a 
munkahelyi biztonság és egészségvédelem költségei és haszna projekt legfrissebb 
eredményeit is a munkahelyi biztonságról és egészségvédelemről rendezett 
világkongresszuson Szingapúrban, és a rákkeltő anyagokkal kapcsolatos ütemterv 
megerősítette további folyamatos elkötelezettségét a iránt az általa szervezett 
számos tudatosságnövelő tevékenység révén. 2017-ben további fontos eredmény 
volt a gondos ügyintézésért járó európai ombudsmani díj elnyerése. 

1 Felkészülés a változásra 
A kétéves „2025-ig szóló előrejelzés az információs és kommunikációs technológiákhoz 
(IKT) kapcsolódó új és újonnan felmerülő munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi 
kockázatokról” előrejelző tanulmány 2017-ben folytatódott. A projekt célja információk 
biztosítása az uniós politikai döntéshozók, tagállami kormányok és szociális partnerek 
számára az új és újonnan felmerülő kockázatokról, valamint azon lehetséges szakpolitikák 
és intézkedések megvitatásának ösztönzése, amelyek megakadályozhatják vagy kezelhetik 
az ilyen kockázatokat. 

 A projekt eredményeként született jelentést, amely a 2025-ig lehetséges jövőbeni 
forgatókönyveket vizsgálja a gazdaság digitalizálásának munkahelyi biztonságra és 
egészségvédelemre gyakorolt hatása 
tekintetében, 2017-ben tették közzé: Az 
információs és kommunikációs 
technológiákban végbemenő és a 
munkavégzés helyét érintő változások 
legfontosabb tendenciái és motivációi. A 
végleges jelentés, egy összefoglaló, egy 
brosúra és a négy forgatókönyvet 
bemutató rajzfilmek közzétételét 2018-ban 
tervezik. 

Az előrejelző projekt során a digitális 
platformok által közvetített munkát egyre 
nagyobb érdeklődésre számot tartó 
területként azonosították. Az e témáról ©
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https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_en
https://healthy-workplaces.eu/previous/all-ages-2016/en/healthy-workplaces-summit-2017
https://healthy-workplaces.eu/previous/all-ages-2016/en/healthy-workplaces-summit-2017
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/seminars/supporting-micro-and-small-companies-interactive-risk-assessment
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/seminars/supporting-micro-and-small-companies-interactive-risk-assessment
https://oiraproject.eu/en
https://oiraproject.eu/en
https://osha.europa.eu/en/themes/good-osh-is-good-for-business
https://osha.europa.eu/en/themes/good-osh-is-good-for-business
https://www.safety2017singapore.com/
https://www.safety2017singapore.com/
https://osha.europa.eu/en/themes/dangerous-substances/roadmap-to-carcinogens
https://osha.europa.eu/en/highlights/managing-multilingual-websites-example-good-practice
https://osha.europa.eu/en/developments-ict-and-digitalisation-work
https://osha.europa.eu/en/developments-ict-and-digitalisation-work
https://osha.europa.eu/en/developments-ict-and-digitalisation-work
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/key-trends-and-drivers-change-information-and-communication/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/key-trends-and-drivers-change-information-and-communication/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/key-trends-and-drivers-change-information-and-communication/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/key-trends-and-drivers-change-information-and-communication/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/key-trends-and-drivers-change-information-and-communication/view
https://www.shutterstock.com/es/g/willyam
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szóló jelentést, Az online platform gazdaság munkahelyi biztonságra és egészségvédelemre 
gyakorolt hatásának szabályozása, az EU-OSHA érdekelt felei által mutatott nagyfokú 
érdeklődésre tekintettel tették közzé. 

Az EU-OSHA nemzeti fókuszpontjai számára tartott előadásokat és a velük folytatott 
megbeszéléseket követően a 3D nyomtatás és a nyomonkövetési technológia a 
munkahelyen témakörökben készült két szakértői értékelő tanulmány átdolgozott változata 
jelent meg 2017 júliusában. 

2 Tények és számadatok 
2.1 ESENER 
Az új és újonnan felmerülő kockázatokról szóló második európai vállalati felméréssel 
(ESENER-2) kapcsolatos munka, amelynek célja, hogy bemutassa a munkahelyi biztonság 
és egészségvédelem jelenlegi helyzetét az európai munkahelyeken, 2017-ben fejeződött be. 
Az év során nemzeti szintű rendezvényeket, konferenciákat és szemináriumokat tartottak az 
ESENER-2 megállapításainak terjesztése érdekében, és elkészült a felmérés külső 
értékelése. 

Az ESENER-2 eredményei alapján készült, A munkavállalók részvétele a munkahelyi 
biztonság és egészségvédelem irányításában című jelentést 2017 áprilisában tették közzé. A 
hét uniós tagállam és különböző ágazatok vállalataitól származó minőségi elemzés 
eredményei alátámasztják a munkahelyi biztonság és egészségvédelem iránti vezetői 
elkötelezettség, a munkavállalói részvétel és a helyes munkahelyi gyakorlatok közötti 
kapcsolatot. A jelentés összefoglaló részét több nyelven is közzétették. 

Az EU-OSHA, Eurostat és az Eurofound közötti értékes együttműködés eredményeit szintén 
közzétették egy jelentésben, Egészségügyi és biztonsági kockázatok a munkahelyen: három 
fő felmérés egyesített elemzése címmel. Az ESENER-2, a munkahelyi balesetekre és egyéb 
munkahelyi egészségügyi problémákra vonatkozó uniós munkaerő-felmérés ad hoc modulja 
és a hatodik európai munkakörülmény-felmérés eredményeinek egyesítésével ez a 
tanulmány tartalmazza a munkavállalók és a vállalkozások munkahelyi biztonsággal és 
egészségvédelemmel kapcsolatos kilátásait is, átfogó áttekintést nyújtva az európai 
munkahelyi biztonság és egészségvédelem állapotáról. 

2.2 Áttekintés a munkahelyi biztonságról és egészségvédelemről 
2017-ben folytatódott a munka az Unióban a mikro- és kisvállalkozás-specifikus irányítási 
gyakorlatok és politikák meghatározására irányuló széleskörű projekttel kapcsolatban. A 
projekt legfrissebb eredményeit 2017-ben két jelentésben tették közzé. Az egyik 12 uniós 
országból származó 44 különböző helyes gyakorlati példa elemzésén keresztül áttekintést 
nyújt arról, hogyan lehet mikro - és kisvállalkozások esetében a munkahelyi biztonságot és 
egészségvédelmet támogatni szakpolitikák, stratégiák és gyakorlati intézkedések révén. A 
másik leírja az azonosított helyes gyakorlatokat a munkahelyi biztonság és 
egészségvédelem irányítására, részletezve például, hogy a közvetítők, a hatóságok és a 
munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi intézmények hogyan támogatják a a mikro- és 
kisvállalkozásokat a munkahelyi biztonság és egészségvédelem irányításában. Az EU-
OSHA nemzeti és nemzetközi szinten is terjesztette ezeket a megállapításokat, többek 
között a munkahelyi biztonságról és egészségvédelemről szóló világkongresszuson. 

https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/regulating-occupational-safety-and-health-impact-online-platform/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/regulating-occupational-safety-and-health-impact-online-platform/view
https://osha.europa.eu/en/about-eu-osha/national-focal-points
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/3d-printing-new-industrial-revolution/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/monitoring-technology-workplace/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/monitoring-technology-workplace/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/worker-participation-management-occupational-safety-health/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/worker-participation-management-occupational-safety-health/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/worker-participation-management-occupational-safety-and-health/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/health-and-safety-risks-workplace-joint-analysis-three-major/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/health-and-safety-risks-workplace-joint-analysis-three-major/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/policy-practice-policies-strategies-programmes-and-actions/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/policy-practice-policies-strategies-programmes-and-actions/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/safety-and-health-micro-and-small-enterprises-eu-policy-practice/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/safety-and-health-micro-and-small-enterprises-eu-policy-practice/view


Összefoglalás – Éves jelentés 2017 
 

Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség – EU-OSHA 4 

A munkahelyre visszatérő, rákból felépült munkavállalók 
és munkáltatóik által tapasztalt problémákkal kapcsolatos 
projekt eredménye, a Rehabilitáció és visszatérés a 
munkába a rákból felépülve című szakirodalmi áttekintést 
a rák világnapján (2017. február 4-én) tették közzé. A 
projektre vonatkozó végső jelentés 2018-ban kerül 
közzétételre. A munkavállalók rákkeltő anyagoknak való 
kitettségének mérésére irányuló vizsgálat elindítására 
vonatkozó megvalósíthatósági tanulmány decemberben 
került közzétételre. Az év korábbi részében közzétettek 
egy szakirodalmi áttekintés a riasztási és megfigyelő 
rendszerek használatáról mukavégzéssel összefüggő 
megbetegedések kimutatására. 

Az EU-OSHA 2017-ben új projektet indított annak 
érdekében, hogy egyértelmű bizonyítékot szolgáltasson 
arról, hogy a munkahelyi biztonságba és 
egészségvédelembe történő beruházás gazdasági szempontból is észszerű. A projekt első 
szakaszának elemzéséről szóló jelentés, a Munkavégzéssel összefüggő balesetek és 
betegségek költségeinek becslése: az európai adatforrások elemzése márciusban jelent 
meg. Ezenkívül kidolgozták a költségbecslési modellt, amely lehetővé teszi a 
munkavégzéssel összefüggő balesetek és megbetegedések költségeinek becslését globális, 
uniós és regionális szinteken. A becsléseket felhasználva létrehoztak egy felhasználóbarát 
adatvizualizációs eszközt a munkahelyi biztonság és egészségvédelem értékéről, amely 
jelenleg elérhető az interneten. 

A váz- és izomrendszeri megbetegedésekkel foglalkozó tervezett 2020-21-es Egészséges 
munkahelyek kampány előtt az EU-OSHA új munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi 
áttekintés tervezését kezdte el, amelynek célja e nagy jelentőségű munkahelyi biztonsági és 
egészségvédelmi kérdés jobb megértése és további módszerek megismerése a 
munkavégzéssel összefüggő váz- és izomrendszeri megbetegedések megelőzése 
érdekében. 

3  A munkahelyi biztonság és egészségvédelem 
eszközei 
OiRA, a munkahelyi kockázatértékeléshez 
használható ingyenes, online elérhető, interaktív 
eszközöket kínáló platform központi szerepet 
játszik az EU-OSHA vállalkozások - különösen 
mikro- és kisvállalkozások - elérését célzó 
törekvéseiben, és a munkahelyi biztonság és 
egészségvédelem irányítása területén történő 
támogatásukban. Az OiRA weboldalat 
átalakították, hogy megkönnyítsék a közvetítők 
és más érdekeltek számára az OiRA eszközök 
és kapcsolódó anyagok fejlesztését, elérését és 
megosztását a mikro- és kisvállalkozásokkal; az 
oldalt 2016 végén újraindították, majd 2017 
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https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/rehabilitation-and-return-work-after-cancer-literature-review/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/rehabilitation-and-return-work-after-cancer-literature-review/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/feasibility-study-development-computer-assisted-telephone-survey/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/feasibility-study-development-computer-assisted-telephone-survey/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/feasibility-study-development-computer-assisted-telephone-survey/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/methodologies-identify-work-related-diseases-review-sentinel-and/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/methodologies-identify-work-related-diseases-review-sentinel-and/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/methodologies-identify-work-related-diseases-review-sentinel-and/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/estimating-cost-work-related-accidents-and-ill-health-analysis/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/estimating-cost-work-related-accidents-and-ill-health-analysis/view
https://visualisation.osha.europa.eu/osh-costs
https://oiraproject.eu/en/
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során népszerűsítették. Ezenkívül az év során támogatást kapott egy új népszerűsítő 
eszköztár, amely olyan eszközöket - köztük egy új Napo filmet és egy infografikát - tartalmaz, 
amelyek segítséget nyújtanak az érdekelt felek és közvetítők számára, hogy felhívják a 
figyelmet az OiRA-ra, és növeljék ezen eszközök használatát a mikro- és kisvállalkozások 
körében. A 16 nemzeti és 14 uniós szintű ágazati partnerből álló OiRA közösség 2017-ben 
nagyon aktív volt; például 19 új eszközt tett közzé, ezáltal a teljes számukat 137-re növelve, 
és az ilyen eszközökkel elvégzett kockázatértékelések száma is emelkedett a 2016. októberi 
körülbelül 22 000-ről 2017 végére közel 65 000-re. 

4 Tudatosságnövelés 
4.1 Kampányok 

A 2016-17. évi „Egészséges 
munkahelyet minden életkorban!” 
kampánynagyon sikeresnek 
bizonyult, főként az EU-OSHA 
nemzeti fókuszpontjai, a 
kampány hivatalos partnerei és a 
kampány médiapartnerei 
erőfeszítéseinek köszönhetően. 

A kampány támogatásával 
elindított egyik fő eredmény 
„Biztonságosabb és 
egészségesebb munkahelyet 
minden életkorban!” – 
adatvizualizációs eszköz volt, 

amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy tényeket és adatokat találjanak az 
európai munkaerőpiacról az egyes tagállamok és az Unió egésze tekintetében. Az 
„Egészséges munkahelyet minden életkorban!” – e-útmutató népszerűsítése folytatódott 
2017 során is és a kampányhoz kapcsolódó kiemelt fontosságú jelentés készült Az idősbarát 
munkavégzés felé Európában: az uniós ügynökségek által vázolt, egész életre szóló 
perspektíva az idősödés és a munkavállalás tekintetében címmel, a Cedefop,az EIGE és az 
Eurofound együttműködésének köszönhetően. 

2017-ben számos helyes gyakorlati csereprogram zajlott, köztük egy 2 napos brüsszeli 
esemény márciusban az EU-OSHA szervezésében, workshopokkal és plenáris ülésekkel a 
biztonságos, egészséges és fenntartható munkáról. A rendezvényeket a kampánypartnerek 
is tartották saját intézményeikben, például Olaszországban és Németországban. 

A helyes gyakorlat díjak díjkiosztó estjét 2017. április 26-án tartották a máltai Valettában. 
Kilenc szervezet kapott díjakat, és további kilenc részesült elismerésben. A díjnyertes és 
elismert példákat bemutató kiadványt a díjátadó ünnepségre készítették el. 

A Munkahelyi Biztonság és Egészségvédelem Európai Hete című program október 23-27. 
között került megrendezésre, rekordszámú érdeklődővel, akik az #EUhealthyworkplaces 
hashtag feltüntetésével vettek részt a kampánytevékenységekben a közösségi médián 
keresztül. 

© EU-OSHA/Markel Redondo 
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https://healthy-workplaces.eu/en/campaign-media-partners
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https://visualisation.osha.europa.eu/ageing-and-osh#!/
https://visualisation.osha.europa.eu/ageing-and-osh#!/
https://eguides.osha.europa.eu/all-ages/
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/towards-age-friendly-work-europe-life-course-perspective-work/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/towards-age-friendly-work-europe-life-course-perspective-work/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/towards-age-friendly-work-europe-life-course-perspective-work/view
http://www.cedefop.europa.eu/
http://eige.europa.eu/
https://www.eurofound.europa.eu/
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/healthy-workplaces-good-practice-awards-2016-2017-booklet/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/healthy-workplaces-good-practice-awards-2016-2017-booklet/view
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Az „Egészséges munkahelyek” kampány csúcstalálkozója, a 2016-17-es kampány két napos 
záró eseménye novemberben Bilbaóban került megrendezésre. A plenáris üléseken kívül 
négy interaktív párhuzamos ülés is zajlott, a nyilvánosság közvélemény-kutatásokkal és 
„kérdések és válaszok” programokkal ösztönzött részvételével. A csúcstalálkozón részt vevő 
több mint 350 küldöttnek volt lehetősége a kampány értékelésére, a helyes gyakorlatok 
cseréjére és hálózatépítésre. 

A 2016-17. évi kampány másik kulcsfontosságú eleme az európai kampánytámogatási 
csomag (ECAP), amely több mint 200 kampánytevékenység szervezésében támogatta a 
nemzeti fókuszpontokat. 

A 2018-19. évi kampány — Egészséges munkahelyek – A veszélyes anyagok helyes 
kezelése — célja, hogy tudatosítsa a munkahelyen előforduló veszélyes anyagok jelentette 
kockázatokat, és elősegítse a kockázatmegelőzési kultúra kialakulását. A kampány 
előkészületei 2017 folyamán zajlottak, egy visszaszámláló oldal elindításával az új 
Egészséges munkahelyek kampány internetes oldala kapcsán, majd a kampány hivatalos 
megnyitásával 2018 áprilisában. 

4.2 Tudatosságnövelő tevékenységek 
2017 novemberében átadásra került a Egészséges Munkahelyek Filmdíj a nyerteseknek: 
Lewis Wilcoxnak (USA) Before the Bridge című művéért és Tuna Kaptannak (Németország) 
Turtle Shells című művéért. Egy másik film, Morteza Atabaki (Törökország) Alien című 
alkotása a zsűri elismerésében részesült. 

 Napo 20. évfordulója alkalmából az EU-
OSHA készített Napo weboldalához egy 
különleges évfordulós logo-t, és egy 
születésnapi klip is készült. Az OiRA projektés 
a hivatásos járművezetők biztonsága és 
egészsége témában készült két új Napo film 
mellett a munkahelyi biztonságot és 
egészséget is népszerűsítették egy Napo 
kampányon keresztül a bilbaói metrón ingázók 
körében. 

Az EU-OSHA számos fontos figyelemfelhívó eseményen vett részt 2017-ben, köztük az 
októberi szingapúri, a munkahelyi biztonság és egészségvédelem témájában rendezett 
világkongresszuson, valamint a németországi Düsseldorfban megrendezett 35. A+A 
nemzetközi kongresszuson és vásáron. 

Médiatevékenységét tekintve a 2017 mozgalmas év volt az EU-OSHA számára, 15 új 
sajtóhírrel és sajtóközleménnyel, több mint 70 cikkel és a tömegkommunikációs csatornákról 
érkezett kérések megválaszolásával, 858 online megjelenéssel és több mint 8000 
bejegyzéssel a közösségi médiában. 

Az EU-OSHA hivatalos honlapja 2017 során aktívan működött, 64 többnyelvű kiadvány és 
112 újságcikk publikálásával, és több mint 1,2 millió egyedi látogatóval. További 14 kiadvány 
és 18 újságcikk került közzétételre a kampány honlapján, melynek 2017 végéig több mint 
95 000 látogatója volt. Az EU-OSHA tovább erősítette jelenlétét a Facebook, a Twitter, a 

© EU-OSHA/Markel Redondo 

 

https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/seminars/healthy-workplaces-summit-2017
https://osha.europa.eu/en/healthy-workplaces-campaigns/dangerous-substances-18-19
https://osha.europa.eu/en/healthy-workplaces-campaigns/dangerous-substances-18-19
https://healthy-workplaces.eu/
https://healthy-workplaces.eu/
https://osha.europa.eu/en/healthy-workplaces-campaigns/awards/hw-film-award
https://www.napofilm.net/en/napos-films/napo-in-risk-assessment-online
https://www.napofilm.net/en/napos-films/napo-road-safety
https://www.napofilm.net/en/napos-films/napo-road-safety
https://osha.europa.eu/en
https://www.facebook.com/EuropeanAgencyforSafetyandHealthatWork
https://twitter.com/eu_osha
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LinkedIn és a YouTube csatornákon, közel napi szintű bejegyzésekkel a közösségi 
médiában. A hivatalos kampánypartnerek helyes gyakorlatok megosztását célzó 
rendezvénye, az Egészséges munkahelyek csúcstalálkozó, és a Munkahelyi Biztonság és 
Egészségvédelem Európai Hete című program is nagyfokú online aktivitást eredményezett. 

A többnyelvűség az Unió egyik sarokköve és létfontosságú az EU-OSHA sikere 
szempontjából, így az EU-OSHA egyik legfontosabb 2017-es kiemelt célkitűzése elnyerte a 
gondos ügyintézésért járó európai ombudsmani díj az EUIPO és az Európai Unió 
Fordítóközpontja részvételével megvalósított projektjéért, amelynek célja egy olyan eszköz 
kidolgozása, amely javítja a többnyelvű weboldalak fordításának irányítását. 

5 Hálózatépítési szaktudás 
Az EU-OSHA újra fogalmazta az OSHwiki, a munkahelyi biztonsággal és 
egészségvédelemmel kapcsolatos információk online elérhető, többnyelvű enciklopédiájának 
hosszútávú célkitűzéseit. Új cikkekkel egészítették ki a platformot, a meglévők szerkesztése 
pedig egész évben folyt. 

Az EU-OSHA 2017-ben együttműködött az Európai Bizottsággal az Unió egészére kiterjedő 
munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi információs rendszer kísérleti változatának 
kidolgozásában és bevezetésében, amely magában foglalja a munkahelyi biztonsággal és 
egészségvédelemmel kapcsolatos számos mutatóra vonatkozó adatok gyűjtését és 
összeállítását, például a nemzeti munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi stratégiákat és 
a munkavégzéssel összefüggő baleseteket az Unióban, ennek a végső eredménye pedig az 
adatok interaktív megjelenítése lesz. 

A tagállami szintű munkahelyi biztonsági és 
egészségvédelmi stratégiákra vonatkozó 
információk gyűjtésére irányuló projekt 2017-
ben befejezéséhez közeledett, az 
eredmények pedig az új munkahelyi 
biztonsági és egészségvédelmi tájékoztatási 
rendszer fejlesztését célozzák. 

Szeptemberben Bilbaóban került 
megrendezésre egy kétnapos szeminárium a 
veszélyes anyagok jelentette kockázatok 
megakadályozását szolgáló e-eszközökről. 

A Foglalkoztatási Főigazgatósággal közösen 
az EU-OSHA közzétette a VeSafe e-útmutatót 
a járművek által okozott munkavégzéssel összefüggő kockázatokról. Ezek a kockázatoknak 
tudható be az európai halálos kimenetelű munkahelyi balesetek 29%-a. 

 

6 Hálózatépítés és ügynökségi kommunikáció 
2017-ben az Igazgatási tanács két alkalommal ülésezett, elfogadta a 2018-20-ra szóló 
programozási dokumentum tervezetét, az Elnökség pedig azért ülésezett, hogy megvitassa 
az Ügynökség hosszabb távú irányvonalát. Az EU-OSHA találkozott az eszközökkel és 

© EU-OSHA  

https://www.linkedin.com/authwall?trk=gf&trkInfo=AQH16lh1qgtcSwAAAWLUYkXo_3j7ZH3TOlOuYjuzyP6zL7I7eLXHIhJZgXUHKbcYQ_BNw1u-NxpN6_8QVGy0543n4xSozwN8qxo4XRD7R9WGNA97uOQ7-RE_hJjjqcU_bCvw_sI=&originalReferer=&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Feuropean-agency-for-safety-and-health-at-work
https://www.youtube.com/user/EUOSHA
https://osha.europa.eu/en/highlights/managing-multilingual-websites-example-good-practice
https://osha.europa.eu/en/highlights/managing-multilingual-websites-example-good-practice
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en?TSPD_101_R0=07c7b0f0910081c56c955bac3235bfc8k730000000000000002e92f4652ffff00000000000000000000000000005adf5be7005fab12d5
http://cdt.europa.eu/
http://cdt.europa.eu/
https://oshwiki.eu/wiki/Main_Page
https://eguides.osha.europa.eu/vehicle-safety/themes
https://osha.europa.eu/en/about-eu-osha/governance-eu-osha/composition-governing-board
https://osha.europa.eu/en/about-eu-osha/governance-eu-osha/composition-bureau
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tudatosságnöveléssel foglalkozó tanácsadó csoporttal és az munkahelyi biztonsági és 
egészségvédelmi tudás tanácsadó csoportjával is a kampányügyek és más folyamatban lévő 
projektek megvitatása céljából. 

 Az EU-OSHA 2017-ben is folytatta a hálózatépítést és szoros kapcsolatok ápolását a 
különböző európai intézményekkel és más európai érdekeltekkel. Az Ügynökség teljes 
mértékben támogatja a szociális jogok európai pillérét létrehozását, mely a munkahelyi 
biztonságot és egészségvédelmet egyértelműen alapvető szociális jogként határozza meg, 
és e téren szorosan együttműködik a Bizottsággal. Ezen túlmenően 2017-ben az EU-OSHA 
konstruktív módon járult hozzá az Európai Munkaügyi Hatóság létrehozásáról folytatott 
vitához, fogadta az európai parlamenti képviselők küldöttségének bilbaói tanulmányi 
látogatását, és továbbra is erőforrásokat szentelt a a rákkeltő anyagokkal kapcsolatos 
ütemterv megvalósítására. 

Az EU-OSHA nagyra becsüli a jó munkakapcsolatait partnereivel, például nemzeti 
fókuszpontjai és az Európai Vállalkozási Hálózattal (EEN). A Benelux államok nemzeti 
fókuszpontjai Belgiumban első alkalommal szerveztek közös kampány eseményt, a 
skandináv fókuszpontok pedig szintén találkozót tartottak a regionális együttműködési 
tevékenységek fejlesztése céljából. 2017-ben az EU-OSHA folytatta szoros együttműködését 
az Európai Vállalkozási Hálózattal, és a Hálózat munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi 
nagykövetei részt vesznek a 2018-19. évi Egészséges munkahelyek kampány elindításában 
és végrehajtásában. 

Az EU-OSHA segíti a nyugat-balkáni országokat és Törökországot az európai munkahelyi 
biztonsági és egészségvédelmi rendszerbe történő integrálódásban; az Előcsatlakozási 
Támogatási Eszköz keretében nyújtott finanszírozást 2017-ben megújították. Az e 
tevékenység keretében szervezett fókuszpont ülések, képzések és műhelytalálkozók az 
európai munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi gyakorlatok jobb megértését és a 
társadalmi párbeszéd erősítését eredményezték a régióban. 

  

© TNO 

https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_en
https://osha.europa.eu/en/themes/dangerous-substances/roadmap-to-carcinogens
https://osha.europa.eu/en/themes/dangerous-substances/roadmap-to-carcinogens
https://osha.europa.eu/en/about-eu-osha/national-focal-points
https://osha.europa.eu/en/about-eu-osha/national-focal-points
https://een.ec.europa.eu/
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HOGYAN JUTHAT HOZZÁ AZ EURÓPAI UNIÓ KIADVÁNYAIHOZ? 

Ingyenes kiadványok: 
• egy példány:  

az EU Bookshopból (http://bookshop.europa.eu), 

• több példány, valamint plakátok, térképek rendelése:  
az Európai Unió képviseletein keresztül (http://ec.europa.eu/represent_hu.htm), 
nem uniós országokban a küldöttségektől (http://eeas.europa.eu/delegations/index_hu.htm), 
a Europe Direct szolgáltatáson keresztül (http://europa.eu/europedirect/index_hu.htm) vagy a 00 
800 6 7 8 9 10 11 telefonszám tárcsázásával (ingyenesen hívható az EU egész területéről) (*). 
 
(*) A legtöbb hívás és a megadott információk ingyenesek (noha egyes mobiltelefon-szolgáltatókon keresztül,  
 telefonfülkékből és hotelekből a számot csak díjfizetés ellenében lehet hívni). 

Megvásárolható kiadványok: 
• az EU Bookshopból (http://bookshop.europa.eu). 

 

  

http://bookshop.europa.eu/
http://europa.eu.int/citizensrights/signpost/about/index_en.htm#note1#note1
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Európai Munkahelyi Biztonsági és 
Egészségvédelmi Ügynökség 

12 Santiago de Compostela,  
E-48003 Bilbao, Spanyolország 
Тel. +34 944358400 
Fax +34 944358401 
E-mail: information@osha.europa.eu 

http://osha.europa.eu 

Az Európai Munkahelyi Biztonsági és 
Egészségvédelmi Ügynökség (EU-OSHA) 
hozzájárul, hogy Európa biztonságosabb, 

egészségesebb és eredményesebb 

munkahellyé váljon. Az Ügynökség megbízható, 

kiegyensúlyozott és pártatlan biztonsági és 

egészségvédelmi információkat kutat, fejleszt és 

terjeszt, valamint egész Európára kiterjedő 

figyelemfelhívó kampányokat szervez. Az 

Európai Unió által 1994-ben alapított, bilbaói 

(Spanyolország) székhelyű ügynökség az 

Európai Bizottság, a tagállamok kormányai, a 

munkaadói és munkavállalói szervezetek 

képviselői, valamint az Unió tagállamaiból és 

azokon kívülről érkező vezető szakértők 

számára biztosít közös fórumot. 

mailto:information@osha.europa.eu
http://osha.europa.eu/
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